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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΑΓΛΑΪΑ-ΝΕΛΛΗ ΚΑΣΔΑΓΛΗ 

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ MIAO ΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ ΓΚΟΡΝΤΟΝ1 

Ο Τόμας Γκόρντον (Thomas Gordon —ή Θωμάς Γόρδων, όπως ήταν γνωστός 

στους Έλληνες της εποχής του και σε γενεές Ελλήνων μαθητών ώς τις μέρες 

μας) ήταν Σκωτσέζος φιλέλληνας (1788-1841), από τους πρώτους που κατέ

βηκαν στην Ελλάδα το 1821 για να πάρουν ενεργό μέρος στην Επανάσταση. 

Η παρουσία του στο θέατρο του πολέμου ήταν μάλλον βραχύχρονη (δυο ή 

τρεις μήνες το 1821 και ένα χρόνο περίπου μεταξύ 1826 και 1827), πράγμα 

για το οποίο μπορούμε να τον ευγνωμονούμε σήμερα: καθώς το ενδιαφέρον 

του για την Ελλάδα παρέμεινε ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όταν 

δεν ήταν ο ίδιος παρών (μετά την απελευθέρωση έζησε για χρόνια στην Ελ

λάδα και υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό2) συγκέντρωνε συστηματικά πλη

ροφορίες για το τί ακριβώς συνέβαινε στον τόπο. Ολόκληρο δίκτυο από φι

λέλληνες ή και Έλληνες του έστελναν λεπτομερείς αναφορές από μεγάλα φι

λελληνικά κέντρα (κυρίως το Παρίσι) αλλά και από τον ίδιο τον ελληνικό 

χώρο: την Πάτρα, τα Επτάνησα, το πολιορκημένο Μεσολόγγι, την Αθήνα. 

Μερικές εκατοντάδες γράμματα και αναφορές αυτού του τύπου σώζονται στο 

προσωπικό του αρχείο, που σήμερα φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Πανε

πιστημίου του Άμπερντιν, στη Σκωτία. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης έγ

γραφα από την εποχή της δράσης του Γκόρντον στην Ελλάδα κατά την πε

ρίοδο 1826-27, και αρχειακό υλικό από διάφορες φάσεις του αγώνα —ασφα

λώς μέρος μόνο του τεράστιου όγκου τεκμηρίων που συγκέντρωσε και μελέ-

1. Σημειώνω, με τις ευχαριστίες μου, τη βοήθεια του Ε. Χ. Κάσδαγλη, ο οποίος 
μου υπέδειξε βιβλιογραφικό υλικό που δεν θα ήταν δυνατόν να το βρω στη Σκωτία, και 
της Κατερίνας Κρίκου-Davis που τα σχόλια της σε πολλά σημεία έρευνας και παρουσίασης 
ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικά. 

2. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την περίοδο αυτή της ζωής του και της δράσης 
του σε Βασίλης Δωροβίνης, ((Το σπίτι του στρατηγού Thomas Gordon στο Άργος, Ι-ΙΙ», 
AρχaιoL·γίa 47 και 48 (1993). 
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τησε ο Γκόρντον κατά την παραμονή του στο Άργος από το 1828 ώς το 

1831, για να το χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα στο δίτομο έργο του για την 

Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης3. 

Το πλούσιο αυτό αρχείο είναι κατά μεγάλο μέρος του ανέκδοτο. Απρό

σιτο στους Έλληνες ερευνητές, λόγω απόστασης και έλλειψης καταλόγου, εί

ναι ελάχιστα γνωστό ακόμα και στους ξένους ιστορικούς, και δεν έχει από 

κανέναν αξιοποιηθεί ουσιαστικά —αν όχι τίποτε άλλο, εξαιτίας της τετραγλωσ-

σίας των εγγράφων (αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά, καθώς και μερικά ιτα

λικά). Έτσι, η τυχαία «ανακάλυψη» του ήταν για μένα η αρχή μιας απροσ

δόκητης περιπέτειας γεμάτης υποσχέσεις, που με την πρώτη πρόχειρη κατα

γραφή του υλικού φάνηκε ήδη να διακαιώνονται. Η επικείμενη μηχανογραφη

μένη καταλογογράφηση του υλικού θα το κάνει προσιτό σε κάθε ερευνητή και 

θα επιτρέψει τη σε βάθος μελέτη του4. 

Η επιστολή που παρουσιάζω σήμερα γράφτηκε το 1830 από τον δεύτερο 

γιο του Μιαούλη, τον Αντώνιο5. Απευθύνεται σε κάποιον Εγγλέζο —προφα

νώς ελληνομαθή— τον Λη6, ο οποίος του είχε θέσει διάφορα ερωτήματα σχε

τικά με γεγονότα της Επανάστασης και της σταδιοδρομίας του πατέρα του. 

Δεν ξέρουμε πώς έφτασε η επιστολή στα χέρια του Γκόρντον, αλλά το είδος 

των ερωτημάτων, και η προσοχή που αποδίδεται στην ακριβή λεπτομέρεια, 

δίνει την εντύπωση ότι πιθανόν ο Λη να απευθύνθηκε στον Μιαούλη κατά 

παράκληση του Γκόρντον, που εκείνη ακριβώς την εποχή συνέλεγε πληροφο

ρίες για τη συγγραφή της Ιστορίας του. 

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του, το κείμενο δεν είναι παρά μια σύντομη 

3. Thomas Gordon, A History of the Greek Revolution, Εδιμβούργο και Λονδίνο 

1832. 

4. Η καταλογογράφηση πραγματοποιείται χάρη σε επιδότηση του Ιδρύματος Μπο

δοσάκη. Θα ήθελα να εκφράσω και από εδώ τις θερμές ευχαριστίες μου στο Ίδρυμα Υπο

τροφιών Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, για την επιχορήγηση (1992-1993) που μου επέτρεψε να 

κάνω την προκαταρκτική επεξεργασία του αρχείου" το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την επιχο

ρήγηση που θα μου επιτρέψει να προχωρήσω τις έρευνες μου" τον καθηγητή Ν. Μ. Πανα-

γιωτάκη, διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, για την πλούσια βιβλιοθήκη 

που έθεσε στη διάθεση μου και στην οποία μπόρεσα να συμπληρώσω τα περισσότερα κενά 

μου* και τέλος, το Τμήμα Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Aber

deen, και ιδιαίτερα τον διευθυντή του Mr Colin McLaren, για την άδεια να χρησιμοποιή

σω το υλικό του αρχείου. 

5. Αντώνιος Μιαούλης (1800-1836). Τπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης ως αρχιγραμματικός του πατέρα του και ως πλοίαρχος. Συνέταξε το Τπό-

μνημα της Ύδρας (βλ. παρακάτω, σημ. 36), στο οποίο καταγράφονται οι χρηματικές απαι

τήσεις των Τδραίων για τις απώλειες που είχαν υποστεί κατά την Επανάσταση. 

6. Λη: George Lee. Άγγλος, τον οποίον είχε προσλάβει ο Ανδρέας Λουριώτης στο 

Λονδίνο ως γραμματέα (1824-1827) της επιτροπής του αγγλικού δανείου. Αργότερα ανέ

πτυξε δράση στην Ελλάδα. 
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εξιστόρηση της ζωής του Ανδρέα Μιαούλη πριν από την Ελληνική Επανά

σταση' εκεί άλλωστε έγκειται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, και το κύριο 

ενδιαφέρον του. Τα βασικά στοιχεία αυτού του βιογραφικού σημειώματος και 

ο χαρακτηρισμός του Ναυάρχου από πρόσωπο που, μολονότι δεν μπορεί να 

θεωρηθεί «αντικειμενικός» κριτής, ήταν ωστόσο γνώστης —ή και παρατηρη

τής— των πραγμάτων από προνομιούχο οπτική γωνία, μπορεί να τα βρει 

κανείς στην Ιστορία του Γκόρντον —πρόκειται ωστόσο για βιβλίο δυσεύρετο, 

ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα7. 

Βιογραφικά στοιχεία για τον Μιαούλη βρίσκονται επίσης διασκορπισμένα 

σε περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης. Υπάρ

χουν επίσης λιγοστές πρώιμες βιογραφικές μελέτες ή σημειώματα, καθώς 

όμως η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στην επιστημονική βιογραφία, δεν είναι 

περίεργο ότι το πιο πρόσφατο έργο αφιερωμένο στο Μιαούλη είναι μια βιο

γραφία μυθιστορηματική8. 

Για τα παλαιότερα έργα μπορεί κανείς να συμβουλευτεί τη λιγόλογη 

κριτική παρουσίαση του Κωνσταντίνου Ράδου, στη μελέτη του για την προ

επαναστατική δράση του Μιαούλη9. Κατά τη δήλωση του ίδιου του Ράδου, 

κύριος στόχος της σύντομης μελέτης (96 σελίδες μικρού σχήματος, με άφθο

νες παρεκβάσεις) είναι να αντικρούσει τις ανακρίβειες που γράφτηκαν για τον 

Μιαούλη σε διάφορα ιστορικά έργα, «ιδίως του διαπρεπούς συγγραφέως της 

Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους» (σ. 7). Οι διηγήσεις του Ράδου και του 

Αντώνιου Μιαούλη έχουν φυσικά ομοιότητες, είναι όμως κάθε άλλο παρά ταυ

τόσημες. Για ορισμένα περιστατικά η εκδοχή του Μιαούλη θα πρέπει να είναι 

και η ακριβέστερη, δεν ξέρουμε όμως κατά πόσον η οικογενειακή παράδοση 

είχε αποκρύψει ή ωραιοποιήσει μερικά άλλα σημεία. Διαφορές στην έμφαση 

πάντως θα πρέπει να οφείλονται κυρίως σε διαφορά στόχων, απόστασης από 

7. Ο Γκόρντον δημοσιεύει —με ελαφρές τροποποιήσεις— μόνο το βιογραφικό μέρος 

της επιστολής. — Η πρώτη έκδοση της Ιστορίας του θα πρέπει να εξαντλήθηκε γρήγορα, 

εφόσον ακολούθησε δεύτερη έκδοση (που ήταν όμως και η τελευταία) το 1844. Σε ελλη

νική μετάφραση έχει δημοσιευθεί μόνο ο πρώτος τόμος (Thomas Gordon, Ιστορία της 

Ελληνικής Επαναστάσεως, Βιβλίο Α' - Τόμοι 1-2, μετάφραση Φρίξος Βραχάς, Αθήνα 

χ.χ.). Η μετάφραση που είχε αναθέσει ο Βλαχογιάννης στον Παπαδιαμάντη δεν είδε ποτέ 

το φως της δημοσιότητας. Έκδοση της έχει τώρα προγραμματιστεί από το Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (επιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ιστορική εισαγωγή Α

γλαία Κάσδαγλη). —Μνεία της βιογραφίας του Μιαούλη στην αγγλική απόδοση του Γκόρ

ντον σε Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία τον Νέου Ελληνισμού, τ. 6, σ. 58 σημ., 

ενώ μετάφραση αποσπασμάτων του αγγλικού κειμένου βρίσκεται στο δημοσίευμα Γιώργου 

Ι. Ντεγιάννη, «ΙΙού εγεννήθη ο Ανδρέας Μιαούλης;», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 9 (1962), 

σ. 196-201. 

8. Σπύρος Μελάς, Ο Ναύαρχος Μιαούλης, Αθήνα 1932. 

9. Κωνστ. Ν. Ράδος, Ο Μιαούλης προ της Επαναστάσεως, Αθήνα 1898. 
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τα γεγονότα ή και ευρύτερης ιδεολογίας των δύο συγγραφέων. Για παρά

δειγμα, τον Μιαούλη, αντίθετα από τον Ράδο, δεν τον απασχολεί να προβάλει 

μαχητικά τα ηρωικά χαρακτηριστικά του πατέρα του κατά την προεπαναστα

τική εποχή' από την άλλη πλευρά όμως, οι λιγοστές αράδες που αφιερώνει 

στην έκρηξη της Επανάστασης και την άμεση ανταπόκριση του Μιαούλη δεν 

αφήνουν να διαφανεί ότι, από κοινού με τους άλλους προκρίτους και νοικοκυ

ραίους της Ύδρας, ο Μιαούλης είχε στην αρχή έντονες αντιρρήσεις για την 

εξέγερση —θέμα στο οποίο αναφέρεται εκτενώς ο Ράδος (που θεωρεί εξάλλου 

απόλυτα δικαιολογημένες τις επιφυλάξεις των «φρονίμων»). 

Η μεταφορά του κειμένου του Μιαούλη στην Ιστορία του Γκόρντον είναι 

αποκαλυπτική του τρόπου με τον οποίο ο ιστορικός αντιμετώπιζε τις πηγές 

του, και συνεπώς παρουσιάζει ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Το θέμα υπερβαίνει 

τα όρια της σύντομης αυτής μελέτης, θα αρκεστώ λοιπόν να σημειώσω ότι, 

μολονότι ο Γκόρντον δείχνει σεβασμό για την ουσία του περιεχομένου της 

πηγής του, θεωρεί ότι είναι νόμιμο να προσαρμόσει την παρουσίαση του στις 

ανάγκες του βιβλίου του: για παράδειγμα, οι σημειώσεις του Μιαούλη ενσω

ματώνονται μέσα στο κείμενο και συμπληρώνονται, χωρίς αυτό να δηλώνεται, 

με άλλα επεξηγηματικά σχόλια. Επίσης, ο Γκόρντον συμπτύσσει ορισμένα 

χωρία στα οποία προφανώς θεωρεί ότι ο συγγραφέας μακρηγορεί, και παρα

λείπει λεπτομέρειες που του φαίνονται επουσιώδεις. Σε μερικά άλλα σημεία 

απαλύνει το νόημα, ή αλλάζει την απόχρωση μιας φράσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα διαφορετικής προσέγγισης του Έλληνα αποστολέα και του Βρε

τανού ιστορικού που χρησιμοποίησε το κείμενο του είναι ο διακριτικός τρό

πος με τον οποίο αποχρωματίζει ο Γκόρντον δύο φράσεις από τον χαρακτη

ρισμό του Ναύαρχου. Το αποτέλεσμα πιθανόν να εναρμονιζόταν περισσότερο 

με τις βρετανικές συμβάσεις —ίσως και με τις προσωπικές ευαισθησίες του 

Γκόρντον— αλλά αναμφισβήτητα αφαιρεί κάτι από το ήθος του αποστολέα 

—αν όχι και του αντικειμένου του10. 

Τέλος, μια τρίτη πηγή ενδιαφέροντος είναι το ίδιο το κείμενο και ο συγ

γραφέας του. Αναπόφευκτα μας προκαλούν το θαυμασμό η παιδεία αλλά και 

η έντονη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην καταγραφή ιστορικών γεγονότων 

που μπόρεσε να αποκτήσει στις αρχές του 19ου αιώνα ο γιος ενός ευκατά

στατου μεν αλλά οπωσδήποτε αγράμματου Υδραίου, που από παιδί βρισκόταν 

στα πλοία11. Μας ελκύουν το ρέον ύφος και η ζωντανή —παρά την προσπά-

10. Βλ. παρακάτω, σημ. 34. 

11. Κατά μια πηγή, «ο Αντώνιος υπήρξεν εις εκ των πρώτων μορφωμένων ναυτικών 

του Αγώνος, διακούσας τα μεν εγκύκλια μαθήματα εν 'Τδρα, τα δε της Ναυτικής Τέχνης 

εις την εν Γενούη Βασιλικήν Σχολήν, ένθα εφοίτησεν επί εν έτος»: Τρύφ. Κωνσταντινί-

δης, «Αυτόγραφον ημερολόγιον του Αντωνίου Ανδρέου Μιαούλη», Ναυτική Επιθεώρησις, 

τχ. 209 (Ιούλιος-Αύγουστος 1948), σ. 92. 
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θεια για αποκάθαρση— γλώσσα, αλλά και η αμεσότητα του λόγου και η ακρί

βεια με την οποία ο συγγραφέας προσπαθεί να αποδώσει τις πληροφορίες του 

—έστω και αν σε ορισμένα σημεία δεν πρόκειται παρά για την επίσημη οικο

γενειακή παράδοση. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η επιστολή δημοσιεύεται αυτούσια, δηλαδή 

—με τα λόγια του ίδιου του αποστολέα και κατά τη ρητή επιθυμία του— 

«όπως την έπεμψε». Αυτό ισχύει και για τη γλωσσική μορφή του κειμένου, 

με την πεποίθηση ότι σε ένα ιστορικό κείμενο τόσο τα γλωσσικά όσο και τα 

μορφολογικά φαινόμενα (ορθογραφία-στίξη κτλ.) έχουν ιστορική σημασία, με 

την έννοια ότι σηματοδοτούν ένα συγκεκριμένο στάδιο εξέλιξης12. 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ13 

Προς τον Κύριον Γ. Afjvu 

Κύριε! 

Περί των δύο αιτήσεων περί των οποίων μ' επιφορτίσατε να σας δώσω 

τάς ανήκουσας πληροφορίας, σπεύδω να σας εκθέσω εν περιλήψει τα ακόλουθα. 

Αον Περί τον πλοιάρχου, δς τις δια προσταγής τοϋ Μαιτλάνδ15, εμπο-

12. Για την άποψη ότι αλλαγές στη γλώσσα και τη μορφολογία ενός ιστορικού κει

μένου οδηγούν προς τη «νόθευση του ιστορικού κριτηρίου του αναγνώστη», βλ. Εισαγωγή 

Φίλιππου Ηλιου σε Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα από το Άμστερνταμ, Αθήνα 1976, ιδ. 

σ. ιβ'-ιδ'. Το μόνο σημείο που δυσκολεύει κάπως τη ροή της ανάγνωσης είναι η μη κα

νονική χρήση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μετά από τελεία. Οι λόγοι αυτής της εναλ

λαγής δεν είναι πάντοτε σαφείς, αλλά μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι την τελεία που 

ακολουθείται από μικρό γράμμα σε πολλές περιπτώσεις θα την αποδίδαμε σήμερα με άνω 

τελεία, κόμμα ή παύλα. Προτιμότερο λοιπόν να αφήσουμε τον αναγνώστη να βγάλει τα 

δικά του συμπεράσματα. Μοναδική παρέμβαση είναι δυο ή τρεις περιπτώσεις όπου η κα

ταχρηστική χρήση τελείας αντί για κόμμα διορθώθηκε σιωπηρά' επίσης, για πρακτικούς 

λόγους, δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί η χρήση της βαρείας, την οποία ο Μιαούλης χρησι

μοποιεί σε όλες σχεδόν στις μονοσύλλαβες λέξεις και σε όσες τονίζονται στη λήγουσα, 

χωρίς να λαβαίνει υπόψη του στίξη ή έγκλιση. 

13. Το έγγραφο είναι μέρος της συλλογής Gordon (Gordon Papers, MS 1160). 

Αποτελείται από έξι σελίδες (διαστάσεις περίπου 3 0 x 2 1 εκ.), οι οποίες χωρίζονται καθέ

τως σε δύο ίσα τμήματα. Το αριστερό ήμισυ παραμένει άγραφο, με εξαίρεση τις δυο υπο

σημειώσεις, πού βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποίαν αναφέρονται και 

καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της. Το χειρόγραφο είναι ευανάγνωστο και επιμελημένο, με 

δυο ή τρία σβησίματα. 

14. Βλ. σημ. 6. 

15. Μαιτλάνδ: Sir Thomas Maitland (1759?-1824). Άγγλος στρατιωτικός· αρχι

στράτηγος της Μεσογείου και αρμοστής των Ιονίων νήσων από το 1815 ώς το θάνατο του. 
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δίσθη εις τα νερά τοϋ Μούρτου16 από το ν' αποβίβαση τα ελληνικά Στρατεύ

ματα, οϋτ εγώ, ούδ' δσοι άλλοι ήδύναντο να με πληροφορήσουν, τους οποίους 

έσπευσα να εξετάσω, δεν ενθυμούνται τ' δνομά του.— Προεθέμην προκαιροϋ 

σκοπον να ετοιμάσω εφημερίδα17 δλων των ελληνικών Ναυμαχιών, και εις 

την συλλογήν ταύτην ήδη καταγίνομαι, από τα ημερολόγια τοϋ πατρός μου 

θέλει με γίνειν ϊσως και ή περίστασις αυτή γνωστή. "Οταν τελειώσω το έρ

γον, θέλω εύχαριστήσειν την δια τοϋτο το άρθρον επιθυμίαν σας. 

Βον Περί τοϋ βίου τοϋ Α. Μιαούλη δεν ημπορώ να σας δώσω ακριβή 

και λεπτομερή περιγραφήν, καθότι πρώτον μεν, δεν ενθυμούμαι τάς εποχάς 

τών διαφόρων συμβάντων του, δια να δυνηθώ να φυλάξω τήν συραν τής διη-

γησεώς μου. δεύτερον δε, δεν με σώζει ή μνήμη δλα δσα τον συνέβησαν, δια 

να κάμω βιογραφίαν ακριβή, εϊν ανάγκη ν ακούσω από τον ίδιον τήν διή-

γησιν. "Οσα μ" είναι γνωστά περί τοϋ βίου του είναι τα εφεξής. 

Ό Α. Μιαούλης υιός τοϋ Δημητρίου Βόκκου Εύβοέως, εγεννήθη εις "Υ-

δραν19. Εις το έκτον έτος τής ηλικίας του εμβήκεν εις τήν θάλασσαν, ταξι

δεύων ως Μοϋτσος μ' εν Αατινάδικον19 πλοϊον τοϋ πατρός του, διοικούμενον 

άπα τον μεγαλήτερόν του άδελφόν. Παιδίον ακόμη, εδείκνυε τήν φυσικήν εύ-

τολμίαν του. κανείς τών συνηλικιωτών του δεν ήδύνατο να τον καταβάλη, ή 

ν' άντιπαραταχθή προς αυτόν. *Ητο ζωηρός, άργιλος, και άκαμπτος. Περί το 

δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας του ενυμφεύθη τήν ΕΙρήνην θυγατέρα σεβα

σμίου τίνος ιερέως 'Υδραίου ονομαζόμενου 'Ιωάννου Μπίκου. Άσθενήσαντος 

τοϋ μεγαλητέρου άδελφοϋ έλαβε τήν διοίκησιν τοϋ πατρικού του πλοιαρίου, 

και το υπό τήν διευθυνσίν του πρώτον ταξείδιον εστάθη ευτυχές, αλλ' εις τήν 

επιστροφήν συλλογισθείς καθ' όδον δτι δ μεγαλήτερος αδελφός του, // μετά 

τήν ανάρρωσιν έμελλε ν' άνα?Αβη τήν διοίκησιν τοϋ πλοίου, έστοχάσθη δια να 

ήν ανεξάρτητος να ύπάγη εις Σμυρνην και ν άγοράση άλλο πλοϊον δι εαυ

τόν. Αιά τοϋτο διευθύνθη εις Σμύρνην με τοιούτον σκοπόν, και εύρων ήγόρασε 

16. Μούρτος: νησί στην κερκυραϊκή θάλασσα, στη νότια ακτή της Ηπείρου. 

17. εφημερίδα: εδώ, ημερολόγιο στρατιωτικών συμβάντων (βλ. Λεξικό Δημητράκου). 

Προφανώς ο Μιαούλης υπονοεί τη μονογραφία του Συνοπτική ιστορία των υπέρ της ελευ

θερίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος γενομένων νανμαχια')ν βλ. Κωνσταντινίδης, «Αυτόγρα-

φον ημερολόγιον», ό.π., σ. 92. 

18. Ο Μιαούλης γεννήθηκε το 1769 και πέθανε το 1835. Η πληροφορία για τον τόπο 

της γέννησης του είναι σαφής και κατηγορηματική, και θα πρέπει να θέσει τέλος στις αντι

κρουόμενες απόψεις για το θέμα (βλ. λήμμα ((Μιαούλης Ανδρέας» του Β. Σφυρόερα στην 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα). 

19. λατινάδικον: ιστιοφόρο με τριγωνικά πανιά (λατίνια). Κατά τον Ράδο, «λατινά-

δικα ... απεκαλούντο τότε τα σιταγωγά, τα προηγηθέντα των παρώνων και των τριστήλων 

της Επαναστάσεως» (Ράδος, Μιαούλης, ό.π., σ. 36). 



Ο Ανδρέας Μιαούλη; βιογραφούμενος 169 

μίαν Σάίτιάν (Ι)20. 'Αλλ' ώς νέος, μη έχων τότε Ικανήν περί τα τοιαύτα πεϊ-

ραν δεν παρετήρησεν 'ότι ή Σαϊτιά ήτο παλαιά, εκπλενσας δε δια να νπάγη 

εις "Υδραν δεν ήδύνατο να την κράτηση από τα νερά. τότ εγνώρισε την απά-

την τον, και φθάσας εις "Υδραν δεν ετόλμησε να παρονσιασθή εις τον πάτερα 

τον, δςτις μαθών το γεγονός ώργίσθη κατ αντον τόσον ώστε δεν ήθελε μήτε 

να τον Ιδή, μήτε να τον άκούση. αλλ' αϊ παρακινήσεις των σνγγενών καϊ των 

φίλων κατέπεισαν αντον να τον σνγχωρήση και να τον προμηθεύση τάναγκαΐα 

δια να κινήση εις ταξίδειον. Τα ταξείδιά τον, επεβησαν εντνχή, κ' εκ τούτον 

ανέκτησε την εννοιαν τον πατρός περισσότερον παρά τονς αλλονς αδελφούς 

τον. Μίαν φοράν με το ϊδιον πλοϊον, κατά το νησίον Πρώτη21, ετνχε ν' άπαν-

τηθη από πειρατικον Μαλτέζικον βρίκιον, το οποίον γνωρίσας, δια νά σώση 

την Σαϊτιάν και τά ^ρψίατα, προσωρμίσθη εις τα παράλια εκείνα· και οι μεν 

Νανταί τον φοβηθέντες τον εγκατέλιπον όλοι, εκτός δύο μικρότεροι αδελφών 

τον, προς τονς δποίονς εδωκεν όσα χρήματα εΐχεν εις το πλ^οϊον τον, και τονς 

παρήγγειλε να σπεύσονν νά σωθώσι μετά τών λοιπών Ναντών. Μείνας δε 

μόνος δεν ηθέλησε νά εκβη από την Σαϊτιάν, νομίζων ότι οι Πειράται δεν 

ενρωσιν τίποτε νά πάρουν, δεν ήθελαν τον ενοχλήσειν. 01 Πειράται πλησιά-

σαντες και άράξαντες, ΐδαν αντον δρθιον επί της πρύμνης' τον εφώναξαν νά 

νπαγη προς αντονς με την βάρκαν τον. άποκριθέντος δε ότι ήτο μόνος και 

ονδεις άλλος, εις το πλοϊον, επειδή νπώπτενσαν ενεδραν, εφώπλισαν ταϊς 

βάρκαις των κ' επερικύκλωσαν τήν Σαϊτιάν. πλην νποπτενόμενοι πάντοτε τήν 

ενεδραν, δεν ετόλμονν όχι μόνον νά εϊσπηδήσονν, αλλ' ονδέ νά πλησιασονν. 

όθεν ήρχισαν κατά της Σαϊτιάς ζωηρον πνροβολισμόν. πληροφορηθέντες έπει

τα Ι) ότι δεν ήτον άλλος εϊμή αυτός μόνος, διότι ενγήκε και τονς εφώναξε 

πάλιν, έλαβαν θάρρος, επλησίασαν, και είσπηδήσαντες εις τήν Σαϊτιάν, τον 

έπιασαν και τον έστρωσαν ευθύς εϊς το ξνλον, δια νά μαρτνρήση ποϋ ήσαν 

κρνμμένα τά χρήματα' και επειδή άλλο δεν έλεγε, παρ' ότι δεν ειχεν, άφον 

τον έδωκαν εως 500 καλαΐς ξνλιαϊς εις τά γλοντία, τον άφισαν. μετά ταΰτα 

τον παρέστησαν εις τον Άρχηγόν των, παρά τον οποίον εξετασθείς ώμολόγη-

1. Σαϊτιά, εϊδος πλοίου, τον όποιον ή κατασκενή έμπροσθεν μεν είναι ώς ή τον κα-

ραββίον, όπισθεν δε ώς τον Λατινάδικον.— ή την οποίαν εγόρασεν ό Μιαούλης Σαϊτιάν 

ήτον ανέκαθεν Ιδιοκτησία ένας 'Οθωμανού Κρητός, ο όποιος τήν ό>νόμαζε Μιαούλη, κ5 

εντεύθεν προσέλαβε τα έπίθετον Μιαούλης ό)ς προείρηται, το οποίον τω εμεινεν αντί τού 

καθ' αντού πατρονόματός τον Βόκκος. 

20. Μια λιγότερο κολακευτική εκδοχή του περιστατικού είναι ότι ο Μιαούλης «εις 

Χίον ευρισκόμενος έδειρε τον αδελφόν αυτού Αντώνιον, και κατακρατήσας τα κεφάλαια 

του πατρικού πλοίου, ηγόρασεν δι' αυτών κρητικόν πλοίον Μιαούλ ονομαζόμενον, εξ ου και 

Μιαούλης μετωνομάσθη». Α. Ν. Σαχίνης, «Καταγωγή και νεότης», Εστία, 23 Απριλίου 

1889 [Αφιέρίομα στον Ανδρέα Μιαούλη], σ. 359-360. 

21. Πρώτη: Ακατοίκητο νησί κοντά στην Πύλο. 
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σεν δτι ήτον ο πλοίαρχος της Σαϊτιάς, ότι χρήματα δεν τον εύρίσκοντο, καί 

δτι οι Νανται τον φοβηθέντες, τον παραίτησαν κ' έφυγαν κ.τ.λ.π. Ο πειρατής 

πλοίαρχος τον είπε να γράψη δια να τον έλθουν χρ^αατα να εξαγόραση το 

καΐκιόν τον. αλλ' δ Μιαούλης εζήτησε την αδειαν να τον άφίση ελεύθερον να 

ύπάγη εις κανεν των πλησιέστερων χωριών, δπον ϊσως ήμπορέση να δανεισθή 

χρήματα από κανένα γνώριμόν τον. ούτω τον απέλυσε με προθεσμίαν ρητήν 

να επιστρέψη μετά τρεις ημέρας, διότι άλλέως ήθελε τον καύση το πλοϊον 

τον. Ο Μιαούλης, μη δννάμενος να σταθη όρθιος από τον βαρύν δαρμόν, εφθα-

σεν έρπων εις εν χωρίον δπον τον ύπεδέχθη ό Αρχηερενς, δστις τον ήτο φί

λος.— προς αυτόν εξέθεσε τα δεινά του αϊτών βοήθειαν, αλλ' έτερον συμβάν, 

το έξης, συνετελεσεν εις την άπροσδόκητον ελενθερίαν τον καϊκίον τον.— 

πλοιάριον φορτομένον κρασί, αγνοούν δτι ενρίσκετο εκεϊσε πειρατής ήλθε τήν 

επαύριον και ήραξεν. λλ' Ιδον το πειρατικόν, εσύρθη εις τήν ξηράν. Ο 'Αρ

χηερενς εστειλεν αμέσως τήν φρονράν τον Χωρίον, σνγκειμένην από 'Αλβα

νούς, εϊς ύπεράσπησιν του κινδυνεύοντος πλοιαρίου, το όποιον κατά πρώτην 

και δευτέραν προσβο?^ήν οι Μαλτέζοι δεν ήδυνήθησαν να πάρουν, άποκρουό-

μενοι με ζημίαν των από τους Άλβανονς. δοκιμάσαντες δε και τρίτην, με 

πλειοτέραν επιμονήν, φέροντες καί τήν Σαϊτιάν τον Μιαούλη άρματομένην, 

εκνρίενσαν το πλοιάριον. Περί το εσπέρας της αυτής ημέρας αλιείς τίνες με 

τα πλοιάρια των αγνοονντες δτι εκεϊ ήτο πειρατικόν ήλθον ν άράξονν κατά 

το Νότιον μέρος της Νήσουν δια να ησυχάσουν τήν νύκτα, αλλ' Ιδόντες αυτά 

οι Μαλτέζοι ύπέλαβον δτι μετεκόμισαν Αλβανούς επί της Νήσου, και φοβη-

θεντες δια το δεινόν της θέσεως, έκοψαν την Γούμεναν22, άφισαν τα δύο καΐ

κια, και εφυγον κακήν // κακώς — δια τοϋ συμβάντος τούτου ο Μιαούλης 

έγλύτωσε το πλοϊον του, εις το όποιον εϊσβάς μετά τών ναυτών του, έφυγε 

κ' ύπήγεν εις Υδραν. 

Με τήν ρηθεϊσαν Σαϊτιάν εδούλευσε καλά. μετά καιρόν δμως μή ούσαν 

εις κατάστασιν, τήν εχάλασε και κατεσκευασε αλλην. εις εν παράλιον χωρίον 

της Ευβοίας ονόματι Πύλην. Μετ αυτήν ήγορασεν εν Γενοβέζικον πλοϊον23, 

με το όποιον εκαμεν ευτυχή τινά ταξείδια. το επώλησεν έπειτα (2) και μετέβη 

εις Βενετίαν, δπου κατασκεύασεν ώραϊον καί μεγάλον Τρικάταρτον πλοϊον 

μήκους 40-πηχών, με 4 κανόνια ορειχάλκινα εις τήν Κάμεραν, εν ώραϊον Μι-

2. είς πλοίαρχον Κεφαλήνα κρατήσας οι εαυτόν εν τέταρτον μετοχήν, και μετ ου 
πολύ ο Κεφαλήν ούτος olà αίσχράν Ιοιοτέλειαν, θέλων να ώφεληθή άπο τάς πραγματείας, 
καί άπο χρήματα, τα όποια έφερε, το ερριψεν εξω είς τον Κάβο Φονέα24. 

22. γούμενα: καραβόσκοινο. 
23. [τρικάταρτον]: λέξη σβησμένη από τον επιστολογράφο" ο Ράδος χαρακτηρίζει 

το πλοίο πάρωνα [ό.π., σ. 38). 
24. Κάβο Φονέα: ακρωτήριο στη νοτιανατολική ακτή της Σάμου. 
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λιαρδον25, εικόνας, και πολλά λαμπρά σκεύη. Τόσην δε κλίσιν είχε συλλάβειν 

εις avrò το πλοΐον ώστε πάν δ,τι είχε τίμιον εις τον οίκον του το μετέφερεν 

εις την ώραίαν κάμεράν τον26.— ελθών εις Γένοβαν μίαν φοράν νά πώληση 

το φορτίον τον, ή Διοίκησις ηθέλησε ν άγοράση το ώραΐον αντο πλοΐον προσ-

φέρονσα καλήν τιμήν, αλλ' επειδή είχε μεγάλην κλίσιν εις αντο, δεν ηθέλησε 

κατ ονδένα τρόπον νά το πώληση. Τελενταΐον ελθών εις Άργαζήραν21 με 

φορτίον σίτον, δι ίδιον τον λογαριασμόν, και άκουσας δτι ai τιμαι ήσαν άνώ-

τεραι εις το Κάδιξ, εσηκωθη νά νπαγη εκεί. λλ' εις τον πλουν τον επεσεν 

εξ απροσεξίας εις την ξέραν τον Άκρωτηρίον Ταρίφας28.—Άφον έχασε το 

πλοΐον τον και πασαν την περιονσιαν τον, δεν άπηλπίσθη οϋτ εδειλίασεν. 

λλ' υποφέρων με τήν σννήθη τον αταραΙ/αν ψυχής, την δνστνχίαν, μετέβη 

εις Γένοβαν όπως ευρη βοήθειαν από τινας φίλονς τον èμπορευομένους εκεί. 

Ις εξ αυτών των φίλων τον ονομαζόμενος 'Ρεσσέτης τον ένεπιστεύθη και τον 

εδάνεισεν οκτώ χιλιάδες δίστηλα29, με τά οποία ήγόρασε πλοΐον, το όποιον 

ώνοματοθέτησεν 'Ηρακλή, χωρητικον 9/χιλ[ιάδ]ων περίπου κοίλων30, και το 

πλοΐον αυτό ύπήρξεν ή επανόρθωσίς του, διότι μετ ου πολύ κερδήσας ικανά, 

επλήρωσεν το δάνειόν του. ελαβεν επομένως γνωριμίαν με κάποιον Θωμαν 

Βνιλσώνα?1 εμπορον εις Μάλταν, όστις γνωρίσας τήν τιμιότητα τον, τήν δρα

στηριότητα και τήν θαλασσινήν εμπειρίαν τον, // τον ελαβεν εις μεγάλην νπό-

ληψιν, και ηθέλησε νά τον μεταχειρισθη σννεργον εις το εμπόρων τον. τον 

είχε σνμφωνήσει, και τον επώλει πραγματείας κατά τήν τιμήν, τήν οποίαν 

έτρεχαν εις τον τόπον, και δ Μιαούλης νπήγαινεν εις τά μέρη της Τουρκίας 

νά τάς πωλή ωφελούμενος το κέρδος, τοιοντωτρόπως με τον ρηθέντα φίλον 

του "Αγγλον έκαμε τύχην. Με το ΐδιον αυτό πλοΐον εναυμάχησεν μεταξύ Μα-

25. Μιλιάρδον: προφανώς μπιλιάρδο. 

26. Πρβ. Ράδο: «μόνον ο διάκοσμος της αιθούσης του μεγαλοπρεπούς πλοιάρχου και 

τα επιτραπέζια σκεύη υπελογίσθησαν εις πλείονα των πεντακισχιλίων διστήλων». Κατά 

τον ίδιο συγγραφέα, «το λαμπρότατον των ελληνικών σκαφών» είχε ναυπηγηθεί υπό την 

εποπτεία «του εμπειροτέρου των Υδραίων ναυπηγών», είχε είκοσι δύο πυροβόλα και πλή

ρωμα εκατόν πέντε ανδρών, και «έδωκε το σύνθημα αληθούς ναυπηγικής αναμορφώσεως 

του ελληνικού ναυτικού» (Ράδος, ό.π., σ. 38). 

27. Αργαζήρα: Algeciras, οχυρό λιμάνι της Ισπανίας, στα δυτικά του Γιβραλτάρ 

και 110 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά του Κάδιξ. Το ακρωτήριο της Ταρίφας είναι το νο

τιότερο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου και βρίσκεται μεταξύ «Αργαζήρας» και Κάδιξ. 

28. Το περιστατικό αναφέρεται και από τον Έμερσον. Βλ. παράρτημα. 

29. δίστηλα: κολονάτα, παλιό ισπανικό νόμισμα. Ο Γκόρντον αποδίδει το ποσόν ως 

«8,000 dollars». 

30. κοιλά: μέτρο βάρους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που η ισοδυναμία του ποί

κιλλε κατά εποχές και περιοχές· ο Γκόρντον δίνει σε παρένθεση την αντιστοιχία «above 

250 tons». 

31. Θωμά Βουιλσώνα: Thomas Wilson (πρβ. Γκόρντον). 
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γιόρκας καϊ Άλγγερίον με Γαλλικον καταγωγικόν βρίκιον 14 Κανονιών και 

τό ήνάγκασε να τροπή εις φυγήν με πολλήν ζημίαν τον.—'Εντεύθεν ο πόλεμος 

της Γαλλίας, και τ' αλλεπάλληλα συμβάντα είς την Ενρώπην, εσύστησαν την 

προτέραν τον Μιαούλη κατάστασιν, και την επηύξησαν ετι μάλλον περισσότερον. 

Περί τα 1812 κατεσκενασε το βρίκιον δ "Αρης προσδιορισμένον δια τον 

πρωτότοκον νίόν τον Δημήτριον, το όποιον εχρησίμευσε τον "Ελληνικού Στό

λου Ναναρχίς, εις τους κατά θάλασσαν αγώνας, έγινε συμμέτοχος εις άλλα 

δύο πλοία, και ταξιδεύων εως το 1817 με το είρημένον πλοΐον τον ό 'Ηρακλής, 

έκαμε τότε παϋσιν τών κόπων με απόφασιν να περάση εν ησυχία το ύπόλοι-

πον της ζωής του εις "Υδραν. αλλ' εις την άξιομνημόνευτον εποχήν του 1821 

έτους, καταφρονήσας και κίνδυνον και κόπους, και παραιτήσας την ήσνχίαν 

τον έσπευσε να τρέξη με το πλοΐον τον ο "Αρης εις την φωνήν της Πατρίδος, 

τον αυτόν χρόνον κατεσκεύασε και έτερον βρίκιον, όλον εξ ίδιον τον χωρίς να 

λάβη σνμμέτοχον άλλον τίνα, μήκους 33-πηχών το όποιον ώνοματοθέτησεν ο 

Κύμ,ων κ' επροσδιώρησε δια τον δεύτερον νίόν του τον Άντώνιον. άλλα το 

βρίκιον τοϋτο εναυάγισεν εις την νήσον Όλδέρνη32 κατά τό 1826, ότε έφερε 

τα επίσημα τοϋ ελληνικού έθνους έγγραφα, δι ών εζητεϊτο παρ' αύτοϋ τοϋ 

έθνους ή ύπεράσπησις τής Μεγάλης Βρετανίας.— τό δε πρώτον πλοΐον του ό 

"Ηρακλής εχρησίμευσεν εις τον εμπρησμόν τοϋ Καπετάν Πασσά εις Χιον κατά 

τό 1822 με τό πυρπολικόν τοϋ Κανάρη.— είναι περιττόν να επαναλάβω όσα 

διηγείται ό Κύριος "Εμερσον περί τοϋ Μιαούλη όταν επιάσθη από τον Νέλ-

σωνα33. διότι ο Κος "Εμερσον τα ήκουσεν από τον ίδιον Μιαούλην παρόντος 

καί εμοϋ, και δύναμαι να εϊπω ότι ταϋτα είναι ακριβή. 

Έδώ παύω την διήγησιν, καθότι τα μετά ταΰτα // συμβάντα τοϋ Μιαούλη 

θέλω αναφερειν ακολούθως εις την εφημερίδα τών λληνικών Νανμαχιών. εριο-

ριζομαι μόνον να εϊπω ολίγα περί τοϋ χαρακτήρος τον. 

Ό Μιαούλης είναι άνηρ φύσει γενναίος, δραστήριος, άοκνος, και εμπει

ρότατος εις την ναντηλίαν. ή φύσις τωόντι τον επροίκισε μ' εκείνα τα προτε

ρήματα, τα οποία χαρακτηρίζονσι τον εϋτολμον και θαρραλαΐον ανόρα. τα 

κατορθώματα τον είναι ικανά προς τοϋτο δείγματα. "Ηθικώς εξεταζόμενος, 

είναι σοβαρός, σκεπτικός, άμετάτρεπτος εις τάς βουλάς του και επίμονος, 

γράμματα δεν εξεύρει πλην έχει φυσικόν πνεϋμα, τοϋ οποίου την ζωηρότητα 

καϊ γρηγορότητα, δεν εσμίκρυνεν ποσώς ούδ" αυτό τό γήρας, συμμορφοϋται 

32. Ολδέρνη: το βρετανικό νησάκι Alderney της Μάγχης. 

33. κύριος Εμερσον: James Emerson, αργότερα Sir James Emerson Tennent. 

Βρετανός φιλέλληνας. Δημοσίευσε τις εντυπώσεις του από την επαναστατημένη Ελλάδα 

στο συλλογικό τόμο A Picture of Greece in 1825, as Exhibited in the Personal Narratives 

of James Emerson, Count Pecchio, and W. H. Humphreys, 2 τόμοι, Λονδίνο 1825. 

Βλ. παράρτημα στο τέλος αυτού του άρθρου. 
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κατά τάς περιστάσεις, τα ήθη και τάς συνήθειας τον τόπου, κάμνει δτι συνή

θως λέγεται καλόν, και αποφεύγει παν δ,τι αντίκειται εις τα έθιμα και τους 

νόμους καλώς ή κακώς τεθειμένουςΜ. 

Περί δε τοϋ υπομνήματος της Νήσου "Υδρας, περί του οποίου σας είχα 

λαλήσει προφορικώς, επειδή δεν εχω καμμ'ιαν εΐδησιν από τον Κον Πάλμα35, 

προς τον όποιον το αφιέρωσα, τι επεκαμεν ή τι σκοπεί να το κόμη, επεθύ-

μουν να γνωρίσω εάν είσθε εις την αυτήν εκείνην γνώμην, τήν οποίαν μ" εξη

γήσατε, δια να δυνηθώ να σας το διευθύνω™. 

Ταϋτα ενόμισα ικανά επί τοϋ παρόντος προς εύχαρίστησιν της περιέργειας 

σας. τοϋτον και μόνον τον σκοπον είχα εις τον νουν γράφων. 'Εάν δμως αυτά 

ήθελαν παρ' ελπίδα χρησιμεύσει εις τινας ώς αντικείμενον δημοσιεύσεως, είμ' 

εϋελπις δτι δεν θέλουν άλλοιωθή κατ άρέσκειαν, άλλα θέλουν κοινοποιηθη 

τοιαύτα ώς σας τα πέμπω. 

Δεχθήτε, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν της προς σας ύποληψεώς μου και 

αγάπης 

'Αντώνιος Α. Μιαούλης 

Έν Νανπλίω 

τήν αΨ 'Ιουνίου 1830 

34. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε τις φαινομενικά ανεπαίσθητες, και όμως 

σημαντικές αλλαγές που επέφερε στο πρωτότυπο ο Γκόρντον. Η φράση ((κάμνει ό,τι συνή

θως λέγεται καλόν» αποδίδεται «τον ευχαριστεί να κάνει το καλό» («delights in doing 

good»), ενώ στο θέμα της εφαρμογής των νόμων παραλείπεται εντελώς ο ενδεικτικός (για 

τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα) προσδιορισμός «καλώς ή κακώς τεθειμένους». 

35. Πάλμα: κόμης Alerino Palma (1776-1851). Ιταλός φιλέλληνας, νομομαθής και 

συγγραφέας. Υπηρέτησε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως αρεοπαγίτης και νομικός. 

36. Κατά τον Ράδο, η πραγματεία του Αντωνίου Μιαούλη "Υπόμνημα περί της νή

σου Ύδρας, αφ' ης εποχής κατωκήθη μέχρι του έτους 1821" γράφτηκε το 1829 (Ράδος, 

Μιαούλης, ό.π., σ. 10). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παραθέτω εδώ την περιγραφή του Έμερσον για τον Μιαούλη, εφόσον τέτοιες 

μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες σπανίζουν και το βιβλίο είναι δυσεύρετο37. 

Κατά τον Αντώνιο Μιαούλη, ο πατέρας του μίλησε ο ίδιος στον Έμερσον για 

τη σύλληψη του από τον Νέλσον την εποχή του ηπειρωτικού αποκλεισμού. 

May 23 [1825].— ...My reception from Miaulis was in the highest 

degree kind and hospitable, and, on learning that my intention was to stop 

for a short time with the fleet, he requested me to remain on board his own 

vessel, and immediately assigned me a state room off his cabin. 

Miaulis is a man from fifty to sixty years old, his figure somewhat 

clumsy, but with a countenance peculiarly expressive of intelligence, hu

manity, and good-nature. His family have been long established at Hydra, 

and he has himself been accustomed to the sea from a child. Being intrusted 

at nineteen by his father with the management of a small brig which traded 

in the Archipelago, his successes in trade were equal to any of his country

men, and about fifteen years ago, he was amongst the richest of the islanders; 

but the unfortunate loss of a vessel on the coast of Spain, which, together 

with her cargo, was his own property, and worth about 160,000 piastres, 

reduced his circumstances to mediocrity. A few years, however, in some 

degree recruited his fortunes, so far as, at the opening of the war, to enable 

him to contribute three brigs to the navy of Greece. He had at one time been 

captured, with two other Spezziot vessels, by Lord Nelson: his companions, 

after a strict investigation, still maintaining that their cargo was not French 

property, were condemned; whilst his frankness in admitting the justness 

of the capture, notwithstanding that circumstance vidently convicted him, 

induced the British Admiral to give him his liberty. I never met any man 

of more unaffected and friendly manners. He seems totally above any 

vaunting or affectation, and only anxious to achieve his own grand object 

—the liberation of his country, alike unmoved by the malice and envy of 

his enemies, or the lavish praises of his countrymen. The bravery of his 

associates is mingled with a considerable portion of ambition; but with 

him there seems but one unbiased spring, of steady sterling patriotism. 

37. A Picture of Greece, σ. 173-175. Βλ. παραπάνω, σημ. 33. 
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